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,ORDE DER VERKOOPING.

De Verkooping za! gefchieden ren dage,
als hier voor gemeld ftaat ; te weeten Woens ..
<lag den 5) Seprem ber' I789 , 's voormiddags
tell half Il uuren precies,

De Kopers zullen gehenden zyn van ieder
Gulden een fluiver opgeld te bemalen; al ..
les met grof Zilver geld , nf'Gouden Ryders,



B E I H' T.·c

Thans worâ den Beminnaarm. der' Jraaye Scld/derkons&
ter verkoopaangebodm het beroemde. J(.abinct konflige Ta-

fereelen, in veele jaaren byë'en vergaderd C1l nagelosen

door 'wylen den Konstlieventleu Hecf'e NIC 0 L AAS

D 0 EK S CHE E R. Mm V11Zdin deze Yerzam6ling,
[chaon dezelve niet uitgeb,eid, en flecht.r in een klei1'J

getal beflaae, verfcheidene uitgeleeze1Ze jlùkken blëen-

gevoegd, 'Waar mele ee,'tyds veele kostbaare Kabinetten

met luister zyn verfierâ geweest ; waar doof' inzonderheicl

de tiefhebbers omer NederlanàJche Schilderkanst weder

gelege,zheid vinden am hunne kU1lstflhlltten. te senneerde-
,C1Z door de fchoanfle en ttitmuntendfle tejereelen onzer

vermaardfle Konflmaaren der voortedene. Eeuwe. Lieden

van kundeen fmaak weeten hoe fnaeijelyk !Jet ts Dm alles
in zqdanige order te bekomm. ' Dit heeft dem oak den

yv~r des Verzamelaars yerdubbeld am minder de uitge.
flrektheid, da,j wel de vOQrtrefiykheicJ uns Kaoinets , tr:

becloelenJen zodanige flukken magtig te worden, die

_elel ..



(JelàzllaM 20 [choon "olrkomen; en ,.,y ilertrcuwen dat ad
lie/hebbers, kenners , en oejel1aars der Konst, Haar 'waar-

'Jzeid zullen bevinden dat dezelse niet boven hunne ver-

dienflen %'jn aangeprezen, terwyl 'Wy hen nodigen tot de

dadelyke befchou'wlng zeive, Alle de flukken zyn echt,

en van die meesters , welke hier opgegevm worden ; zynde

het: grootjle gedeelte derzelve in jraaij e vergulde lysten
geplaatst, en wyders gemeten met de Amfterdamfche
'Yoetmaat 'Yim I I dulm.
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C A TAt,' 0 GUS.

VAN EEN UITMUNTEND

K A B l N E T
\

s C 1-1t [-J D E ilYE N.

GUILJEL~o VAN ÀALSf~

N. J.' Doek, hoog 33!, breed 27! dtûm.

Dit fluk vertoont verfcheidene ïoorten van Bloe-

men, als Roozen , Tulpen, Angelieren, Leliën ~

enz., in een glaazen fies geplaatst , -flaande op een
r

marmeren tafel, gedeeltelyk met een fatynen kleed ,

met ztlveren franie geboord , overdekr, Alles even

uitvoerig, en op 'r natuurlykst af~eöeeld'.

A NO.2q
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HENDRIK AVERKAMP, OF DE STOMME.

VAN KAMPEN.

N. 2. Paneel. }wog 17) breed 23 duim,

Gezieht van een wintervermaak op 't ys, met

veel beelden gefloffeerd , waar .van zommigen OjJ

fchaatzen , en andertn in ïleden ryden, Ter zyden af

zlet men een boerenfchuur , en wat ver der een molen ..

De beeldjes zyn aardig van tekening , en uitvoerig

gefchilderd,

LUDOLPH BAKHUIZEN.

N. 3. Daek, hoog 26 breed 36 duitu..

Een Gezicht in de Zuiderzee, met een fris-

fe koelte , die een vry ïlerke woeling aan het water

fehenkt. Hier vertoont zieh een Esquader van vier

of vyf Oorlogfchepen , allen onder zeil. Het achterfle

derzelve, 't welk zieh als 't voornaamûe voorwerp

in 't midden van dit fiuk opdoet , is tegen deszelfs

Spiegel te zien , en voert den naam van HOLLANDIA.

Het zeI ve fchynt een fohot gedaan te hebben , ter-

wyl men den rook van 't gefcbut , tel' eene zyde

van 't gemelde Schip ontdekt , een ûerlyk Admirall.
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teits jagt kernt van de. andere zyde aatizeljen , id
;c Ichyut naar het laar stgemelde Oorlogfcbip. Op

den voorgrond ,en in 't verfchiet , ziet men nog ver-

fchcidene Vaartuigen j en ter rechter zyde do et de

kust , 't welk de Friefche fchynt , zieh op. De he-

wceging en helderheid van 't water zyn ln dit Schil-

• dery ongemeen kunfllg en natuurlyk uitgedrukt ; de

wolk - fchaduwen doen , zo op 't water als de fche-

pen, cen fchoone uitwerking. - Zynde dit tafereel

wyders ultrnunrend gepenfecld,

JAN B R E U GEL, D Jt If L U W E E LE.

NI 4. Paneel. hoog 23 breed 34 du/m.

Een Duinachtig Landfchap in Vlaandeten. 'Op

den voorgrdnd ziet men eenige Postwagens en
Harren, en ter zyde een boerin die een koe dryft ,

gevolgd van een boer met ecn zak op zyn rug , en

een hond by zieh hebbende. Achterwaards' Ilaan

twee kcornmolentjes ; in ~rverfehlet zier. men de

zee , en aan de andere zyde een gedeelte der kust :

De figuuren zyn in dit fiuk geestig behandcld , en net,

Landfchap vertoont zieh aangenaam.

JAN'
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JAN BROUWER.

N·5· Doek. hoog 21 , breed, 17! duim,

Ecn Hifiorifche Ordonnantie, verbeeldende Ulys"

fes voor de Nyrnf Nauûca geknield Ieggende , die een

-paard by den toem houd, ~chterwaards ziet men een

groep beeldwerk op een voeuluk.

CHARLES LE BRUN.

N. 6. Doek, hoog 45 breetl 79 duim,

Dit Schildery vertoont bec ûerfbed van \ ecu

jeugdig Grieksch Veldheer of Vorst. Men ziet den-

zelven in een Legertent op een rustbed leggende ,

en als op het oogenbIik den geest gegcven heb ..

bende. Zyn bovenlyf is genoegzaam naakt , en is

wyders gedekt door een zyden overkleed. Zyn

halten zyn met den Koninglyken hoofdband verfiert J

waar mede zyn Vorstelyke waardigb~id Ichynt aan-

geduld te willen worden. Achter tegen het hoofd';

elude van bet rustbed vertoont zieh een grys Ko-

.ning , me de door het zelfde Vorstelyk teken te ken-

nen, in wlens gelaat de diep!1:edroefheid doorftraalt ;

een 'aantal K'rygshelden en Priesters, omitngen hec
fierf ..

•
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flerfbed , die allen hunne aandoening over deze gebeur-

tenis , tot zelf met tekenen van wanhoop by zomrni-

gen , op 't fterkst doen blyken. De vërfchillende

werking van dezelfde hartstecht op verfcheidcne

karakters flraalt in dit Tafereel op 't heerlykst

door , en toont aan , clat deze groote Meester den

roem , die hem, zo wei in 't natuurlyk uitdrukken der

mcnfchelyke hartstochten , als grootschheid van denk-

beelden in de zamenûelling zyner verhevene on-

derwerpen , in 'talgemeen ge[chonJ{en word , met alle

recht verdient.

G 11: RAR D 'l' ERB U R G.

N. 7. Paneel.Haog r 2 ~ breed 18! duim,

, Dit uitrnuntend I Tafereel ' verbeeld een bin.

nenkamer , waarin een bevallige jongc juffer , ge·

kleed in een Iigt geel fluweelen jak]e , met beuten

rand, en wit-Iatynen rok , VOOl' een tafel zit , hou-

dende met de eene hand een ~iter op haar tchoot,

en willende met de andere het blad van een mu-

zlekboek , voor haar op de tafel leggende , am-

flaan , terwyl zy haare eogen met veel aandacht

Gp het zelve gevestigd houd. Tegen over

A 3 haar
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haar ~dt een jong heer, deftig in 't zwart gekleeô ,

een' ryk met gaud geborduurden draagband , waarïn

'den degen hangt, om 't Iyf hebbende. Hy heeft mede ,

in .zyn beide hauden een muziekboek, ~[ welk hy

als open houd voor een ander heer, die neffens

hern Ilaat , en ui t het zel ve febyn t te xingen , ter

wyl de jange heer midlerwyl zyn oog op her gelaat

en open boezem der jonge juffer laat weiden. 'Men

verwondert zieh by 'r befchouwen van dit Ituk , over
I

de natuurlyke en kunûige verheeidlng der byzondere

Iloffagie en kleeding , voornamenlyk van die der fa-

tyne rok , 't welk ten opzlchte der plaoijing, en

weôrkaatzlng-ltchten , de natuur volrnaakt evenaart ;

iets , waarin deze Schilder voornamclpk cene ver-

rnaardheid boven alle andere heeft bekamen: rerwyl

de regelmaatige tekening van trnnirjes en handjes ,

gevoegd by een bevalligst colorier , en fraai pen,

feel , dit ïluk gewisfelyk ieders bewondering tot

zieh doet trekken,

JAN
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JAN v A 'N D E CAP E L L E N.

N.8. lloog 30, breed 38 duim,

't Gezieht van een vroegen 'morgeuûond: men

ziet op flroom verfcheidene vaartuigen , en zydelings

in 'c verfehlet hec Fort Rammekes , waar by een beurt-

man met verfcheide Pasfagicrs , nevens nog eenige

ander:l1, fchynen te naderen ; vooräan verneemt men

ecu floep , do or vier roeijers geroeid, waarin ge ..

plaatst zyn verfcheidene heeren en dames, en een
\

Bcvelhebber blcothoofds , fchynende op eenige Ichee-

pen in 't verfehlet te wyzen. De voorgrond vertoont

cen Itrandswyze uithoek , waarop een vis [cher, nevens

. een ander , en wat verder een fchult , op drang ge ..

plaatst , gezien word, De fpiegelingen der voorwer-

pen in het flille water , en In ': verfehlet de deinzing

van den ochtent-nevel , door de zan zagtelyk ver-

warmd , doen de achterfle voorwerpen in de luche

zagtelyk verliezen, terwyl ze aan de voorfle juist

meer kragt en werking verleenen ; 't welk. dit heer-

lyk Tafereel , als een der bevalligŒe flukken , aan

't penfeel van eenen W. v A. N ]') EVE L DE dace

evenaaren,

A4 J A'N
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J A l'f v AND E CAP E L L E ~~

GellofFeerd door ADRIAAN VAN DE VELDE.

N~ 9,. Paneel. 'l!oog 16, breed l 6~ d~im.

Verbeeldende een Landfchap in den winter , al ..

waar in 't midden de toe&cvrozcn vaart zieh vertoonr ~

waar over cep v~lbrL.1g legt ~en ter wederzyde de weg ~

mer boerenwooningen eu geboomte ~ alle met ûieeuw

bedekt; gefleffeerd met een kol ver, een fchaatzeryder ~

een jongen op een prlkfleedje , en cenlge andere

beeldjes , die ~t uitmunrend werk van den bevalligen

~DRrAAN v4N QE VEL~E zrn, zic1~ vertoonende op het

ys. De koleur van het ys, volmaaktelrk beantwoor, I

deride aan die der dikbewolkte lucht , nog met meer-

der fneeuw vervuld fchynende , geeft een treffelyke

ulrwerking a~1l dit Tafereel , dst in allen deelen de

natuur fcbynt te evenaaren,

JAN T.e ~ c 0 M P E, 1752~

~.IO. Paneel. Hoog 2I!, breed 29 duim,

Dit fiqk verbeeld een geziçht. van de Nieuwe

Markt en Sc. Anthoeles Waag, en längs dezelve

.pr de Gelderfehe Kaai , tot den Schreijets Toren ~

~ç,
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Je AmŒerdam; met veel beelden en ander bywerk

geûoffecrd, De zonnelichten en de helderheid

van' den dag, _die in dit fluk zyn waargenomen ,

geeven een ongemeene houding aan hec zelve ,

du voor een der capitaalûe Van dezen Meester te

heuden iso

J A l'f 'f E:W C 0 M P E, J7S6.

N·I I. Paneel, Hoog I I!, breed 9i äuim;

Door een open venûer ziet men een gealgt van

de Fran fche laan ,' in de Plantagte te Amllerdam;

geûofféerd met verfchelden wandelende perfoonen.

Her zenlicht doet in dit flukje een bevalllge uîtwer.

king , en Is uitvoerig gepenïeeld.

~ ALT H ~ ZAR DEN N E R~·

N.I2. Paneel. l-Ioog Isi, breed 12i duùn,

Een oud Man , met een zwaaren gryzen baard ,

bonte muts op ft hoofd , en een diergelyke Pels

aan ; hebbende een gonden keten om 't Iyr. _

.leer natuurlyk , en byzonder uitvoerig ein [melte1]~

~eqandeld.
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BAL 'T H A ZAR DEN N E R.

N..I3. Paneel. Hoog 151, breed 12~ duim.

Dit ûuk]e is een weêrgaê van het voorgaande,
I /.

en verbeeld cene ou de deftige Dame, mede met een

bonte Pelife omhangen; hebbende een karnerdoeks

kapje unet een tip , en een zwarr fioers daar over

heen hangende, op 't hoofd. Dit Ilukje is van geen

minder verdienûen als het voorige.

G E ,R A R D D 0 U W, .1657.

N.14. Paneel. Hoog 1S, breed IIi duim.

Dit uirmuntend Kunstjuweel verbeeld een zeer

bevalIig meisje, Ilaande voor een fteenen nis; z,/

ligt met de regterhand een geweeven tapyt-

gordyn .Dm hoog , rüstende met de Iinkerarm op

de borstweering , in welke hand zy een mandje

met vruchten heeft. Ter zyde ligt een doode haan, .

daar boven hangt een putter-vogel-xootrje , in 't

verfehlet ziet men in een gemeubiJeerde kamer een

heer op de viool fpeelende , en een jufFer zlngen ..

de; op de voorplint van de nis fiant een gewerkte

aarde pot, waarin eenige bJoemen. Alles is ver ..

wonderlyk uitvoerig en delicaat gepenfeeld , en 'C

ïchyne
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fchynt dat deze onnavolgbaare Meester daar in het

uiterfle zyner vennogens heeft aangewend , om te

toonen hoe de Schilderkunst de natuur· kan

evenaaren,

J 0 HAN G RIF FIE R.

N.IS·
I

Koper, Hoog IS, breed I9~ duim.

Een Dorpgezicht aan den Rhyn. Men zîet

hier een menigte Dorpelingen , die zieh vermaaken ;

ter rechter zyde een groote vergadering van volk ,

zicnde naar een kwakzalver , die op een fie lla ad je
VOOl' zyne tent , zyne petzen voor 't volk Ilaat te

vertoonen. Men ziet den Rbyn met verfcheidene

vaartuigen geûoffeerd , en verder het omllggcnde

haog gebergte met geboornre en akkers beplanr ,

waarop zieh van tyd tot tyd verfcheidene Kasreelen

opdoen, Dit Iluk is niet min edel als ultvoerlg ge-

fchilderd.

JAN v AND E R HEL DEN.

Ge!1:ofFeercl door ADRIAAN VAN DE VU.DE.

N.r6. Paneel. Hoog 16~, breed 23 duim.

Gezicbt var de overzyde der Keizersgragt, op

Ae Westermarkr, te zien nsar de Wester Kerk en
TQ:
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ren , benevens het gewezcne Kerkhof, Verde!'

ter zyde de Vleesch -hai; ziende men, onder

het )geboomte, in"t verfehlet naar de Prlnfegragt :
geûoffeerd op den voorgrond, en ter overzyde ,

met verfcheidene wandelende Beeldjes , en ver-

der bywerk , door A. VAN DE VELDE. Dit fraaije

fiuk is in alle deelen ongemeen ultvoerig , het met-

zelwerk met de, uiterïle naauwkeurigheid behandeld ,
de natuurlyke werking van hec zonllcht künftig waar-

g~nomen , en kan met recht een der fraaiflen van dezen

Meefi:er genaamd worden, "

PIE TER D. E H Q aGE, 1658.

Doek, Haag 30, breed 26 duim,

Dit Schildery verbeeld in een binnenhuis een

gezelfchap van vier perfoonen; een vrouw, ne-

vens een man aan een tafel gezeten , zyn bezig

op de kaart te Jpeelen ; tegen hen over ziç een

jongeling van agteren te zlen , die uit een roerner

fchynt te drinken; terwyl een ander, bevaIlig ge.

kleed, en gedekt met een' gepluimden hoed , in de

kaart van de vrouw ziet , waar over die nevens

haar geplaarst is, op hatten-aas wyzende , met hem

fJ?reekt. 't Licht van achter door een open deur

en
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1

en venfler vallende , verôorzaukt de bevalligûe wer ..
king van licht en donker ; deszelfs natuurlyke we-

derkaataingen vertoonen de uitwerkingen van een'

fterken zonnefchyn , - de aangenaamheid van dit
J '

onderwerp ward nog vermeerderd door het verfchiet ,

waarin men, over een flerk - verlichte binnenplaats ,

een vrouwt]e zlet naderen I drangende een kruik ,

en achter haar een gebouw , met een poort, door

welke men diep heen ziet op hec geboomte. Deze
groote Meester heeft in di t Schildery , de eenvouw-

dige natuur op her treffendst uügewerkt.

JOHAN VAN HUCHTENBURG.

N.IS. Doek, JIoog 21, breed 24~ duim.

Verbeeldencle de Actie van' W'Ynendaal, kleine

plaats in Vlaanderen , tusfchen Dixmuiden en Turn ..

hout , alwaar den 28 September 17,,8. een ha rd ge·

vecht tusfchen den Franfchen Generaal de la Mothe,

en een gedeelre van 't leger der Bondgenooten, zyn ..

de een corps Engelfehen en Hollanders , clat meer

dan tweernaal zo zwak was, en omtrent nit 7co~

man beilond, voorviel , waar by de eerscgenoemden

met groot verlies te rug gcdreven wierden , en de

Bond.,
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Bondgenooten gelegenheld kregen am: een aatliien1ytt

Convoy in het leger voar Rysfel te brengen. Men

ziet hier de Fraufehen in het aftrekken in een hin-
\

derlaag gelokt , endoor een troep Staatfchen , die

aldaar gepesteerd leggen, overvallen worden. Men

zier 'er verders verfcheidenen handgemeen , en zorn-

migen, die reeds gefneuveld Ieggen , by welke de blee ..

ke doodverw op de kaaken op de natuurlykfle vv-, ,

ze gefchilderd iso Het verfehlet vertoont her Dorp
IVyne1ldaal, met een menigte Ruitery en Voetvolk

geftoffeerd. Dit fluk is een der fraalflen van dezen

Meester,

JAN VAN HUYSl1M; 1723 en I72:t.

N.I9. Doek. I-Ioog 20, breed I9~ duim.

Een Arcadlsch Landfchap , van eene verhevene

en grootfche or don nantie. Men ziet vooräan

een rivierrje over een' rotzigen grond, met

een waterval ~ firoomen: over het zelve legt ecu

bruggetje , waarop zieh een herder vertoont, die

·een kudde fchaapen voor hem heenen dryft. Ter

rechter zyde zlet men twee mannen in gefprek ,

waarvan de eene op een brokkelachtlge kl~it met

den elleboog leunt. Hier by is een man) welke

uic
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uit bet rlvlertje fchynende gekomen te zyn, bezig

is den fteilen kant der oever opteklimmen , en daar

toe, met behulp zyner flok , alle zyne krachten inte-

[pannen. Ter andere zyde op den voorgrond legt een

oud man tusfchen eenige graszoden, by den flam

van een hoogen boom, te rusten , achter deze Ilaat

ecn voetfluk met een gedeelte eener kolom. Een

weinig verder doet zieh een vlak en Illlflaand wa-

tertje op, in 't welk de heldere Iucht zieh fpiegelt;

ter zyde het zelve een ryzende heuvel , met aange-

naam geboomre beplant , tusfchen 't welk een vrouw-

tje, in ecn biddende gcflalté , voor een Termbeeld

geknield legt. Achter deze ontdekken zich voor

een gedeelte eenige trottehe gebouwen , met poort

en kolomrnen. Het achterfle verfchiet vertoont een

flad , leggende tegen het hoog geborgte aan; en is

nog met eenige beeldjes geûoffeerd. Het aangenaame

van dit onderwerp , het helder en zonäehtig licht,

de fraaije penfeel-behandeling , alles verëenigt zieh

om dit Iluk , dat in een ûoutcn en meesterlyken trant

behandelt is , voor een der fraaiûen en capiraalûen

van dezen vermaarden Schilder te doen erkennen.

KA·
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kAR E L D U JAR D I N.

N.20. Dock. Iloog 32~, breed 29 duim. '

D'lit Iluk word gehouden voor een afbeelcÎ.;

· {el van den Groothertog van T'oscaanen , die ~

In een herdersgewaad vermornd , een zleke geit

by een land vrouw brengt , om die te doen genee-

zen. Achter haar flaat een jong en bevallig meisje ,

waarop hy voornamelyk het oog geilagen houd.

Men kan de achtbaare wezenstrekkcn uit zyn gelaat

bemerken. Het verdere van dit fluk vertoont een

àangenaam landfchap , en is zeer fraai gepenïeeld ,

en van een aangenaam koloriet,

H END R l K K E UN, 1772.

Niz r, Paneel. Hoog 2I, breed 30 duim.

Een Gezieht langs de zuidzyde der Keizersgtacht 'J'

naar de Leldfcheûraat en Leidfehegracht te zien:

ryk gefloffeerd met verfcheldene beelden, ry· en

vaartulgen. Dit Iluk is zeer uitvoertg gepenfeeld ,

en d€ zonnelichten, aIs mede de Ilagfchaduwen der

boomen, op de huizen en den grond , zyn in' ber

zelve wel waargenomen,
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H END R I K K E U N.

N.22. Doek, Hoog 20, breed !l6 duim;

Verbeeldendi een woelende zee, met eenig voor-

land op den voorgrond , waarop een bootsman , met

een hond by zieh, ait te rusren, Langs hetzelve

zeilt een beurtfchip heen. - Ter zyde ziet men op

een uithoek lands een vuurtooren. De verfchillende

Ichaduwen , (He de welken op hec water brengen ,

doen een goede uitwerking in dit ûuk , dat zeer zui-

ver gepenfeeld Is.

H END R l K K E U N.

N.23· Doek, Hoog 9~, breed 13~ duim.

Een G ezicht in den Haarlernmerhout , met verfchei-

dene beetdies en wandelaars geûoffeer d. Zeer plat ..

fant en zonacbtig gefchilderd,

H END R I K K E U N.

Een ~ezicht van de Zuiderzee, uit Zeeburg te

alen ; ter Ilnkerzyde ziet men in 't verfehlet Dut-

gerdam en de vuurtooren : rechts af de Zuiderzee en

B een
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. een gedeelte van den Hoogendyk. Het Hollandach

Oorlogfchip , de Zeven Provinüën , legt ten anker , en

heeft de vlag van de campan je waaijen. Hier

by legt DOg een ander OorJogfchip, en wat verder

komt een tweernast fcheepje fladwaards opzeilen, Ret

verfehlet vertoont nog meerder fehepen. De zee

is kabbelend , als met een zachten wind, de Iucht

helder en zonachtig.

DIR K K LEI N E.

N.2S. Doek, Hocg 25!, breed 36~ duim..• 1786.

Een Gezicht op de Zeeuwfche firoomen, geflof-

feerd met eene menigte Ichepen enandere vaartulgen,

Voor-aan zier men het Hellandach Oorlogfchlp de

Triton, onder zeil , en naast het zel ve I1t!t Oost-In-
f

disch Compagnies Jacht van Amflerdam,' Ter linker

zyde vertoont zieh het flot Rammekés, De zee i~

woelend, en de Iucnt zwaar bewolkr. Dit Iluk Is van

dezelfde hoogte en breedte als het voorgaande, en

kan tot een weêrgaê van het zelve dienen,

/
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jöHANNES LINGELBACH, Ào. I~56.

N~16. Doek. Hoag 4 7~, breeâ 7~ dùim.

Oit capitaale Stuk vertoont een gezlcht V.äh clèil

Dam, van de Kalverflraat af te zien , Iangs het nieti-

we Stad huis ~Ct "Welk ten tyde der jciWdering van ditflu'!c

hog onvolbou'Il,d zymle, hier met deszelfs /Zeigers, en tot

de tweede lyst flecltts gevordûd, vettgond 11:ord.) op dé

Nieuwe Kerk , met het elendige kerkhof tegen 'dé:.

zelve , Wen ter tyd nog in wezen zynde , en ter
plaats , waar thans het kosters huis, en conflflorie:

kamers gebouwd zyn ; voorts op den Nleuwendyk j

,"Taag, Danirak en Watet, tot de Zeevistnarkt tee,

Dit Tafere'el vertoont den Dam, in al desaelfs gé.

woel en bëzigheden , in een vroegen zomerfclten äch-

termiddag , op eerten marktdag , die in vroeger tyden

aldaar gehenden wlerd ; en is geûoffeetd met meef

dan tweehonderd , zo groote' als kleiner beelderi var!

bnderfch~iden ouderdom , rang en {bat ,<tlle fil huri-

ile verfchillende bedryven en groeperi , op dé tref-

feudfle wyie vetbeeld , eh tot welker naauwkeurigd

berthryving verfcheidehe bladi,yclcn zoudeh vereisélit

worden. Gehoeg ztil ;t zyn, teh einde hier van kof·~

teIyt iets aanteàippen, ~e melden, dat mëh ih (lie-
ß l bdleii
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beûek alles ontmoet , 't geen de bezlgheld eerier

woelige koopflad dagelyks oplevert; fleepers met

hunne vragtOeden; reizigers, door kruljers , hunne

bagagie dragende of kruijende , gevolgd , dienstmei-

den , die met den emmer aan den arm, de marktgang

doen; tarnboers die de wyk omflaan ; jongens , die

met Ipelen bezig zyn, of uit fuikerkisten fnoepen ;

perfonaadjen van ultheemfchen landaart , aIs Spaan-

fche , Perfifche of Armenifehe kooplieden en [ooden ;

(

~
koop- en visvrouwen; boeren en boerinnen, die bun.

ne waaren aan de voorbygangers uirventen ; waagdra-

gers, pakkers , fleepers , kuipers , fchippers en boots-

volk , en een onnoernelyk aantal andere voorwerpen ,

allen op 't Ievendigst in derzelver eigenaartige ka-

rakters , flanden en kleedingen afgebeeld. Dit over-

heerlyk fchildery, 't welk deszelfs beroernde Mees-

ter in de kracht zyns tyds fchynt gefchilderd te

hebben , en waarïn zyn uiter11:e kunstvermogen uit-

blinkt ,munt niet minder ult door zyne houding , .

. kracht, en tevens ongemeene helderheid , zo wel als

kloek penfeel , juifie tekening en ordonnantie, en

verdient. met recht in de Kabinetten van den eerflen.

rang een plaats te bekledcn -.
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JO HAN NES LIN GEL BAG H.

N·',7· Paneel. Hoog la!, breed 8~ duim,

In een Italiaansch Stadsgezicht , ziet men een

armen jongen voor een huis Ilaande , 'ïpeelende op

den citer, en daar onder zingende; nevens hem fbaat '

een vrouw met een kind op haar arm, en voor de-',

aelve , op den voorgrond , een zittende jongen,

die met veel aandacht naar her Ipel en zang van

deezen zwervenden muzikant fchynt te luifleren, Dit

fluk]e is uitvoerlg , en revens breed en meeflerlyk ge.'

fchilderd,

GAB RIE L ' MET Z u.

N.28. Doek, Hoog 25, breecl 23 duim,

'Een oude vrouw, zittende voor haar kraam , tus-

fchen verïchillende eetwaaren , welke zy ultgeflàld

heeft , koeken te bakken , zy fchynt gereed eene
, '.,

te willen keeren, en haar aandacht le Isaren

gàan over een jongen, die blootshoofds , met de

hoed inde linkerhand, zydelings voor haar fitl3t;-

in dit waarlyk anderfints cenvoudig onderwerp is

alles waazgencmen wat de naarbootzing der naruur

voor
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voor kundig en onkundig , treffend en behaagly,~

maakr, - Het gelaat ~ het karakter van een bcjaarde

vrouw, haar Ideeding , met een bonnet op 't hoofd ,

wyze van zitten , alles werke te gelyk famen tot de

uitdrukking ; de get1:alte van een geringen Jongen, de

houdïng by zyn verzoek , de aanzlcht-trckken , kort-

9!TI zyn geheeie pasfie drukt den aart van het geheeIe

bedryf uit , gelyk ook hec bywerk , 't welk aan alles

beantwoord, Dit alles, volgens eene naauwkeurige

~eeker~ing , op de ûoutfle wyze door een kloek pen reel "

teder gerebilderd en gecouleurd , werkt op, de beval-

~igi1;e wyze door een welverkoren licht en donker ~

~J.1 geeft aan dit Tafereel den rang van ecn der aller.

besten te zyn, die men van de ze n grooten Schilder

vind •.

II E. N D Il l If v A N n E R 11 E Y 1740•.

DISCIPEL V.t\N WILLEM VAN MI!RIS.

Paneel. hoog 23'~, breed 2.7! duim.

Een hlûorifche ordonnantie ~ verbeeldende G~·

pido door de Nimfen gekaflyd , in een vrolyk e~

aangenaam landfchap, De Ideeding en plooijing "

d~ k,o,lt;;qr va,1l h;qç na,,\k.ç r, e~ d~ bel1a.~~,wde vet~

l,e....
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legenheid van den geflrafren Cupido , die op den

grond ligt , zyn zeer wel uirgedrukt.

}'RANS VAN MIERIS DE JONGE, Ao. 1713.

N.30. Paneel, !wog 19i, breed r6 duim.

Dit ongemeen uitvoerig Kabinét1l:uk verbeeld een

jonge juffer, op haar ûoel in zwym Iiggende. Zy
is ineen wit fatynen jakje, clat reeds half 105 ge-

regen is, en diergelyke rok, gekleed. Zy fchynt in

dien flaat gebragt te zyn, door den inhoud van een

brief , die geöpend, voor haare voeren ligt; men

ziet denzelven met het adres naar boven llggen ,

waaröp men leest: Mejuff: ]\'1ejuff: Sara Spoor, a Ley.

den. Een Doctor {hat aan haare zyde , en is bezig

haare pols te voelen, zyne oogen midle,rwyI met aan-

dacht op haar gelaat vestigende, Aan de andere zyde

Ilaat eene oude vrouw, die tcgen den doetor ïpreekr.

Op een tafel , die met een kun1l:ig ultgewerkt tapye

cverdekt Is , flaat een zilveren fchenkbord , waaröp

een fies fiant, met een halfvol gefchonken kelkje ,

en een fies je met tinctuur daar nevens, Een Spaansch

bond je , ~t welk by de juffer flaat , vertoont zieh als

blaffende tegen den doctor, In den achtergrond-alee

men



( ~4 )

~en een ledlkant , en voor het zelve een papegaa,~

pp een kruk, leder voorwerp is in dit fraai Kabl-

~et(lukje met de grootfle naauwkeurigheid .afgebeeld ;
:.. . "

teder: en ûneltend van penfeel , en een der capitaal-

~en van dezeu Meeûer,

K L A A S MOL ENA A R.

Doek, hoog 33,' Tweed ~2 duim.

Verbeeldende een Wintergezicht op het ys, langs

den kant van een dorp , geûoffeerd met meer dan

vyftig beeldcn van boeren en boerinnen , allen op

venebillende wyzen aich op her ys vermaakende of

aldaar hunne bezlgheden verrichtende, De daken

der huizen en boomen zyn zeer natuur lyk met

fneeuw bedekt; de lucht is dik , en ïchynt aan den

hotizont de voorwerpen in een te fmelten, Het

muurwerk is uitmuntend behandeld, Dit ûuk is een.J ' " \ ~. ,

der capiraalûe van dezen Meefler , en, van eèn zee:,

(r~a.ij~ hçuding;
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J A COB U S M 0 MME R S~

Doek, hoog 23!, breed 33 duim,

Dit ftuk verbeeld een Italiaanfche groenmarkt , ryk

pefi:ofFeerd ~ met ,.veel beetden en aanzienlyke gebou-

wen. Op't midden der markt Ilaat een ïprlngende

fonrein , en -achter dezelve een naald of obelisk,

Dit ftuk Isryk van voorwerpen, en in de manier

van VA N DER U L F T behandelt,

~ 0 U l S DEM 0 N 1.

Paneel .• Hoog 16!, breed 14! d~i11J~'

Verbeeldende een nis , door welke men in een

blnnenkeukenziet, waar in een meid.voor een rcn

flaat , en bezig is op dezel ve een Iw~eren ketel te

fchuuren; terwyl zy omzlee naar cen [ongétjeen meis- ,

je, die te zamen zieh vermaaken met he: fpeeIen op

h,eç ganzebord , 't welk tusfchen hen beiden op de

borstweering der nis legt, en meteenlge kriekjes of

peperneuten in 't midden bedekt is.
.!". :J

Het meisje

fthynt met haar naaldekoker voort te tcllen , waar ..

op de jongen met de armen over elkander zeer aan-

Ç~.~htjg let; regen de boog der nis hangt am hcog

cen
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eén vogelkorf', terwyl de keuken met nog eenig ander

bywerk geûoffeerd iso Het invallend licht door een

syvenûer , doet een goede uitwerking in dit fluk J

waar in verdets de natuur zeer weI Is waargenomen.

LOU l S D Jl: M ON I.

N.34· Haag 10!, brced 8~ cuim,

. Twee [ongens , fpeelende met een mosfenpoe

voor een open Ileenen nis ; op den rand of borsrwee-

ring van gemelde nis ûaat een vogelkooi, en aan de

voorplint hangt een bas gedroogde fcharren ; dit

flukje is van een bevalllg coloriet , en zeer uirvoerig

bebandeld,

'F RED ER l K DEM 0 U CHE R0 N.

Gefl()fF~erd door J. L'1 N GEL BAC Ii.

N. 35. Dock. hoog 2B, breed 26 duim.

Dit natuurlyk Schildery verbeeld een prachtig Hof ..

gezicht , met twee vyvers en waterfprongen in een

Iaan! verflerd met beeldwerk, en tusfchen hoog en

fomber geboomte in gelegen; ter zyde ziet men een

()pgang van trappen I op welket bordés een pedeûal

w.et
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met een oran je boom daar op geplaatst , eich vertoone,

Op den voorgrond , en in 't verfehlet ziel men een

Heer en Dame wandelen. De natuur is in allen dee-
len in de ultwerking van dit fluk getroffen, zynde

revens van een bevallige houding en van een fmel...

tend penfeel,

F RED E R ~ K D' MOU CHE R 0 ,N~

Geftoffeerd door J. LIN GEL B.A C Il.

N·,3.6,· Do.ek. /zoog 28 breecl 26 duifl~.

Die fiuk is een dito Hofgeztcht , en een weêrga

van bet voorgaande, ter rechter zyde op den voor-

f,rond ziet men het Ilandbeeld van Hercules , en op

den voorgrond een gezelïchap van Heeren en een Da-

me ,beneven~ een Tesenaar , welke bezig is dit gezicht

uittetekenen; nlet minder fraal en natuurlyk behaa-

~e~~ d~.n h~t vorige,
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ADRIAAN VAN OSTADE

N·37. Paneel. Haag 2.1, breed 23 duim.

Deze capitaale ryke ordonnantle , vol gewoel van

een meenigte huislieden , verbeeld een boeren

. blnnenhuls of herberg , alwaar zy kermis houden ;-

men zier "er gedekte tafels met fpys en drank , waar

merle zieh mannen , 'vrouwen en kinderen vermaa-

ken, terwyl ~nderen met tabak rocken en drlnken-

zieh verlustigen; in het midden op den tweeden grond

zlet men, een vrolyke boer en boerin lustig danfen op

bec ïpeelen der viool , terwyl anderen dit met vermaak

fchynen te befchouwen ; verder dcor een openflaande

deur ziet men ecn boeren wooning en geboomte ; de

caraéters zyn geestig Cil natuurlyk verbeeld, de vro-

Iykheid , die in het gezelfchsp heerseht , verwekt

vreugde il) ieder befchouwer, terwyl men zieh ten

ulterfle moet verwendeten over de vastheld. van
. '.

teekenlng en her fchoone coloriet , clat deeze Meester ,

voJgens zyn gewoonte, Iu dit fillk veruklyk heeft

. uirgebeeld,

, ,-





ry).(' j t) (\ . '/" / ----- --

/



·( fl!) )

ADAM PYNAKER.. ~

N.3B. Doek, Hoog 30, breed 28 duim,

., ,
Een €apitaal ItaIiaansch bergachtlg Landfchap , in

het midden op den voorgrond een landman , slttende

opeen ezel uit een kan te (hinken, waar by drie an,
I

dere rustende lieden, een flaande- 05 en hond ; ter

regter zyde op den tweeden grond by eenig geboomte ,

zlet men een groote fl:eene brug met twee boogen ,

waar by een reiziger, gaande op een oud van heut

gemaakt bruggetje , over een beekje, welk doorzicht

een bevallig ver,fchiet geeft ; dit is weergaloos fraai

van Ichlldering i. het zenlicht geeft een, aangenaame

werking , en verdient onder de befl:e Ilukken ge;

plaatst te worden.

J A COB R U I S D A A L.

N.39. Doek op Paneel. Hcog 16, breeâ 13 duim,

Een Landfchap, zynde een nagtlicht , waar in men
ter zyde de flal van Bethlehem ziet , die van binnen

verliehe is, en waar in Maria met hec kind gezien

word, aan .lt welk de herders bun eerbewys komen

volbreogen.

~DAM
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A DAM. SIL o.

Paneel. Hoog 13, breed 18 dnim.

Ken fiil watertje; op den voorgrond ziet men een

uithoek lands, waar op men eenige visfchers met
hunne korven ûet~ voor tt zelve Ieggen twee pinken

met een bootie, achter dezelve een zellende beurt-

man. Aan de overzyde van den ûroom ziet men een

ûad, Het verfehlet Is deinzig, zynde' een fraai fiu:<je

van dezen meester,

A DAM 8 I L O.'

Paneel. HOfJg 13 breed i 8 duil1Z.

Verbeeldende een Zee met verfcheidene zellende

Schepen , en ter rechter zyde een nad tegen 't gé-

bergte leggende, zeer natuuurlyk gefchilderd , en een

wcêrga van het voorgaande.

PIETÊll
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PIE TER v ANS LIN GEL AND.

N.42• Paneel. Haag 18, breed l S duim.

/ , Dit fraai en konûig Tafereel verbeeld een keuken ;

op den voorgrond ter linkerzyde zit een meid, by

haar flaat een Iloel , waar op een bord legt, en op

het sel ve een gefchilde appel, naast dezelve {bat een

tafel met een groen kleed bedekr , waar op een

keulfche aarde bierkan , brood en een fehetel met bo ..

tel' geplaatst is; op den grond , aan den voet der tafel

zit een kat met een muis te ïpeelen , aan de Iinkerzy-

de ziet men een ornver gefmeeten kcperen emmer en

een doorgeflaagen fehetel met visch; op den grond

leggen kool en artichokken ; verder vertccnt zieh een

knecht , die twee patryzen in de hand heeft , en dezel-

ve aan de keukenmeid laat zien; . in 'ç verfehlet een

kok, die gebraad aan tt fpit fleekr, Dit keurlyk kabi-

net11:uk is delicaat uitvoerlg gepenceeld , en met een

wondetbaare aaauwkeurlgheid bewerkt , zynde een

der beste fchiIderyen van dezen meester , welke zeer
,~

Ichaars zyn.

J. y uT
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J. V A. N S T A VER EN.,

Iloog 19b breeâ ISi duim.'

Dit uitneemend fraal Kabinetfluk verbeeld voor

een fleenen Bis, een Itaande doél:or In' zyn' fludeer-

vertrek; by fchynt zeer aandachtlg , als met verwen-

dering her water van een patient te befchouwen , het

geen hy in een urinaal in deszelfs llnkerhand vast
J

houd ; agter hem flaat een bedrukte vrouw, houdende

een emmertje aan den arm, die al fchrelende naar het

lot van den zieken fchynt te hooren ; ter regter zyde

op de lyst der nis fiaat een opengeflaagen Chirurglcaal

boek , en een konflige gewerkte kan, waar nevens

een koper bekken op een fraai gewerkt tapytje , het

geen gedeeltelyk afhangt over een keurlyk Basrelief

van kindertjes die met een bok fpeelen ; van boven

in de rondte van de nis bangt een opgefchoven gor. I

dyn. Dit tafereel is verwonderlyk uitvoerig van fchll-

dering, bevallig vau dag en fchaduwe , en Is een der

beste van dezen meester , zynde alles volmaakt in de

manier van den alomberoemden Go. Do Uw behan.

del~

JAN
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1ANS TEE N, 1664.

H.44. Doek, Hoog 2Sî " breed- 30~ duim,

Een boeren blnnenkeuken , waarin men alet hoe

't Ipel en de wyn tot hevigen twist fchynen aanleiding

gegeven te hebben. Eco boer, wien de felfle verwoed-

, heid ten oogen uitûraalt, en een bezem in de han ..

den houd , .om daar mede zyn tegenparty, die op den

grond legt, en bezig is het mes ter zyner verweering

te trekken , te keer te gaan, word Intusfehen door

een boer en, boerin met geweld , vastgehouden : ter-

wyl eén oude boer, die ter zyde met een kruk in de

hand op eeu bank zlt , hem met de vuist bedreigt.

Aan den anderen kant kernt een boer, met een glas

bier in de hand , het vertrek inloopen, om te zien

wat 'er gebeurr. Men zier den tafel , met den wyn-

kan daarop , OUl ver gevallen; een Iloel het onderfle .

boven ; de kaarten langs den grond verfpreld , en al

het verdere bywerk op de elgenäartigûe wyze afge-

beeld. De groeplng der beelden is zeer fraal , en de

uitdr ukking der hartstochren onverbeterlyk waarge-

nomen. Wyders Is dit fiul) van bet fraaifie penfeel

van dezen M~eiter.

c JAN
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JAN STE EN.

Doek.. Hoog 34, breed 16~ duim,

Dit vrolyk en grappig onderwerp vertoont het

ligten van een ganzen-nest door de boeren, Op den'

voorgrond ziet men een' ouden boer met een gry.

zen baard , op een ladder ûaande , welke tegen een

talc van een boom geplaatst is, en door cene oude

boerin vastgehouden word. Op den flarn des booms,

. tusfchen de takken , legt een bykorf , die tot her nest

verûrekt heefc, De gemelde boer, die zieh met de

cene hand aan de ladder vasthoud reikt een jon ..

gen gans, dien hy by den hals heefe, toc aan een

jong meisje , die nog een anderen in de hand heeft ,

en gereed flaat om dezelve in een vogelkorf, die

va or haar flaat , en waarin reeds een derde dierge-

lyke vogel is, te ûeeken. - Een druiloor van een

boerenjongen flaat by de mand , en houd dezelve

by 't aar vast; een ~ndere lagchende boer flaat te-

gen den i!am des booms te leunen , en 't geheeIe

gezelfchap fchynt met hunne gedaane vangst weI in

den fchik te zyn. Op den voorgrond ziet men eene

everdekte put) waarby een vaatje ftaat met een die.

pe
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pe fehetel daarop , in welke een reeds half geplukte

jonge gans legt. Hierby vertoontzich een blaffende

hond , en eenig verder bywerk en boeren huisraad ;

fraai gepenfeeld en van een goed colorier,

JAN STE E N.·

N.46.· Doekop Paneel. Haag' 12~, breed 15~ duim,

Dît 1l:ukje vertoont .een boer en zyn vrouw, met

een klein kind op den fchoot , en nog een grooter

jongen, zeer eerbiedig en aandachtig hun gebed
I

voor den maaltyd doendc , bc-Gaande in een roode

pan met melk, tusfchen hun drieën op een ton ge.

plaatst ; zy zitten VOOl' hun huis onder de groente,

Op den voorgrond flaar een hond een omgevallen

pot uittelikken. De devotie van dit eenvoudig ~n

armoedig huisgczin IS wonderbaar lyk uitgedrukr ;

gelyk ook hec verlangen, waar mede het jonge kind

zyn oog. op de moeders borst, die los hangt, val-

leu laar, Zeer geestig gepenfceld,

C 2 JAN
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JAN STE E N.

Paneel. hoog 12, breed r 5 ~ duim.

Een binnenhuis , waarin men een boer in een ver-

woede aétie ziet ûaan , houdende een anderen boer,

die op zyne eene knie Ie~t, en bezig is zyn mes te

trekken, by de hairen , en gereed ûaande am met

een aarde kan , die hy met de andere hand am hoog

baud, denzelven de harsfens te verpletteren, Een

andere boer, die achterwaards flaat , Ichynt hem te

willen tegenhouden. Aan de andere zyde zit nog

een boer in een floel , die mer het mes in de hand

den moeitemaker fchynt te dreigen. Achterwaarts

ziet men nog een boer op dit gerucht van boven van

een trap afkornen. Op den voorgrond legt een vat,

dat omgerold Is , met de plank , die tot een ta rel ge-

'diend heeft , daarby ; eenige kaarten , en verder by-

werk. Dit Ilukje is mede uitfbekend orntrent de uit-

drukklng der wezenstrekken , en fraai gepenfeeld,

D A-



/
/



· ()j-...-\)' {J ___



( 37 )

D A V r D T ENI .E R S.

N.48. Doek. lwog 23~, breed 33 ~ duim;

Dit fluk verbeeld een kapltaal ûrandgezlche

aan zee. Op den voorgrond ziet men (hie flaande

visfchers , by hun koopwaren, die op den grond lig.·

gen . als ûeur , cabeljauw , fchelvis , roch, en ande-

re foorten. Ter zyde (hat een jongeling, beztg

een touw aan een anker te Linden, Verder ter lin ..

ker zyde zyn verfcheiden d~rpliedel1' bezig met net-

ten te visfchen, terwyl anderen hec zelve werk

verrichten by een fieenen gebouw of zeevesting.

Alles is meesterlyk , helder en bevallig gepenfeeld,

, , JACOB UCHTERVELD, J(t73.

Does, haog 36, breed 30 duhn.

Ecn binnenvertrek , waarin men ecn dame, ge·

kleed in' een ligt gek Ieurd fluweelen jakje en rood
, ."

fatynen l'ok met zil ver gegalonneerd, zier zitten,
. .

ïpeelende met haar k indje , 't welk haar van de min,

die naast haar fbaat , met een lagchend wezen roe-

~~reil\t ward. Op den voorgrond ûaat een wieg,

C3 met
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met een opgeflagen kleed, by een tafel , waarop een

zilvcren fchenkbord met een papkom daarop, Het

gelaat der. min, zo wel aIs clat der moader ,drllkt zeer

levendig uit de tederbartige Iiefde va or her zel ve

kiudje. Het invallen van her zonlicht in de kamer

doet de voorwerpen zeer helder uitkomen , eil

fchenkt een levenclige houding: aan dit Iluk , dat

zcer ûn el tend gepenïeeld iso

JACOB UCHTERVELD, 1673.

N 50. Doek. hoag 36 breecl 30 duim.

Een binnenvertrek , waarin een jonge juffer , ge-

kleed in ecn rood fluweelen jakje met bont, enwit

fatyncn rok aan , in een gracelyke houding aan een

tafel zir , waarop een papegaaiskool flaat , en aan

welke vogel , die boven op de kooi zir, zy met een

\ zilveren vorkje een flukje brood aanbied; bebbende

zy nevens haar zyde een diensunaagd Ilaan , die een

zil veren teljoor of febenkbord in de hand houd ,

waarop de Inede brocd legt, en met een lagchend

. wezen. ziet naar het reikhalzen der papegaal om

het fiu!;je te bekornen. Op den voorgrond legt

een patryshoud. Deklceding en voornamentlyk

het
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het ïatyn is in dit Iluk ongemeen natuurlyk verbeeld,

en alles zeer ûneltend gepenfceld ••

ADRIAAN VAN DE VELDE, 16613.

NSI. Doek. Hoog 2sH breed 301 'duim.

Dit fraaije kablnetfluk verbeeld een aangenaam

landfchap met, geboornre. In bet zelve zlet men op

den voorgrond aan een waterbeekje een rösbonte

koe en een drinkende hond; een ûaande landvrouw

rust met de arm tegen 'de koe , fchynende met een

veehoeder te fpr eeken , die by haar op den grond zit,

Digt by hem leggen twee koeijen en venebeiden

fchaapen te rusten. Op den voorgrond is een geit,

en in 't verfehlet verfcheiden fchaapen met hunne

Iammeren, Dit heerIyk Schildery is zonächtig, uit-

voerig en bevallig gepenfeeld ; zynde leen der besten

van dien vermaarden Meester,

NIC 0 L A A S VER K 0 L JE, 172 9.

N.52. 'P4nul. Iloog 24" breeâ 31 duhn.

Dit ûuk vertoont den fl:ryd der vrlendfchap tus-

Orestes en Pylades , waar van de' eerfle , op 'oevel

van den koning Thoas , door Ifigenia, als priesrerin

C 4 van
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van Diana, aan deze godheid moet opgcöfl'erd

worden; in welk geva! dit beroernd vr iendcnpaar ,

elk .zlch zel ven voor zynen vriend ter dood wil

overgèeven , en daartoe elk voor Orestes zieh zelf

wil doen doorgaan. Dit tydflip is het , 't welk de

Schilder: ter verbeelding zieh heefe uitgekozen. ne
. ,

tedere aandoeuingen , dit onderwerp eigen, zyn zeer

fraal in dit fhik uitgedrukt; het colorier en houding

is aangenaam , het penfeel zeer uitvoerig en bevallig,

en de byfieraaden uitmuntend behandeld.

DIR K VOS.

Doek. htag 39!, breed 52! duim.

Een gezieht van een Italiaanfche zeehaven , alwaar

men bezig is goederen uit een vaartuig te losfen, en

door werk lieden dezelve op vrachrfleden te Jaaden.

In 't verfehlet vertoont zieh de zee, en ter zyde

't gedeelte eener flad , met gebergte in 't verfehlet.

Dit fluk is in de manier van LINGELnACH behandelt.

I Z A A K -YVA L R A VEN, 17 l 8.

Kaper. Hoeg r 5 breed 12 duim,

Verbecldende een prachtig Hofgezicht, met een

grootsch geordouneerde poort in 't verrchiet , en een

raa ..
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rooden fieenen vaas op een voetûuk , met een afhan-

gend kleed daar nevens op den voorgrond. In 't mid.

den van denzelven zier men drie kinderrjes , ïpeelen-

de met een nestje , waarin twee kleine vogeltjes zyn;

ter zyde dezelve ûaat een korfje met bloemen,

I Z A A K WAL R A V E N, 1720.

N·55· Koper, Hoog 15, breed 12. duim,

Een dito Hofgczicht , zynde een weêrgaê van hee

voorgaande, verbeeldende de drie zelfde Idndertjes

van It vorige flukje , over 't gemelde vogelnestje met

elkander in twist geraast zynde. Een derzelven Jagt

op den grand achter over ~ en word van den anderen

by de hairen getrokken , en met flagen gedrelgd , ter.

wyl de derde met her vogelnestje in de hand weg-

loopt , en dus met den huit fchynt heenteûryken,

Deze belde bevallige kabinetflukjes zyn van een uir-

muntend penfcel , en een paar dier weinige fiukken, I

welke van dezen vermaarden liefhebber en oefenaar

cler Schilderkunst flcchts voor banden syn , en daarom

van aile Iiefhebbers en kenners , zo wegens deszelfs

fraaiheid als zeldzaamheld , zeer gretig gezogt worden,

JAN
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JAN'WEENIX DE JONGE, 1689.

Doek. hoog 44, breed 79 duim;

Een ûeenen nis , waarin een doode haas met een

der achterloopers aan een fpyker hangt. Ter zyde de-

zel ve hangen nog twee patryzen, Het voetfluk der

nis is voorzien van verfcbelden jagttuig en netten J'

op hel zelve Ieggen nog eenige doode vinken, Het

verfehlet is een landfchap, Dit fchoon tafereel is

met al de kunst " dezen grooten Meester zo eigen in

het afbeelden der bovenflaande voorwerpen, be.

handeld,

PHI L I P WOU WER MAN.

N.S7. Panûl. Haag 191, breeâ 28 duim.

In een campement of legerplaats vertoont zieh

op den voorgrond ecn krygsbevelhebber met een

dame te paard , daar nevens Ilaat een marketenter ,

bezig een glas rooden wyn in te fchenken ; ter reg-

tor zyde J vcor een zoetelaars-tent (met vlaggen ver-

eiert, zitten twee ruiters ; een derzelve op een wit

paard , lustig op de tromper blaazende , terwyl de

andere veldheer uit een glaazen fiuit wyn drinkt,

Ver ..
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Verders ziet men een hospita die bier tapt , en een

krygsman die een vrouwtje fchynt te liefkozen. Ter

linker zyde vertoonen zieh foldaaten vrouwen, bezig

de pot te kooken , terwyl anderen zieh by 't vuur

warmen. In 't verfehlet flaat een vaendrig by eenige

, rnilitairen , .die met het werpen van dobbelfleenen op

een trommel zieh vermaaken. Dit fluk is fraai van

ordonnantie , en bevalllg gepenïeeld,

PIE TER WOU WER MAN. 0

N.S8. Paneel. Hoog II, brced 91 d'Ulm.

Verbeeldende een hevlge aétie van ruitery. Op
,.

den voorgrond legt een wit paard , 't welk gekwetst

fchynt , hebbende zyn ruiter die naast hem 'ligt, af-

geworpen. Het verfehlet is vol gewoeI, en 't gezie6t

daar van door den clamp van 't buskruid gebrooken.

Ter zyde af ziet men op de hoogte "t gedeelte eener

nad. Dit onderwerp is met veel vuur behandeld en
âks gefchilderd •.

JAN
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JAN W y NAN D S, 1666.

Gefloffeerd door J. LIN GEL BAC H.

N.59. Dock. IIoog 34, breed 40~ duim.

Dit kapitaal natuurlyk tafereel verbeeld een aange-

naarn dulnachrig Iandfchap ; ter rechter zyde by ge.

boomte op een' zandigen heuvel , omringd met een

heining, vervolgt een jager met honden een baas,

waarop een andere jager op den voorgrond me-

o de her oog heeft. Ir:: het midden van dit Iluk aan

den weg ziet men een rustende land vrouw ; ter lin-

ker zyde een heer te paard , waar nevens een flaande

jager metbonden , Ichynende regen een an der te

fpreeken. Verders _eenige reizrgers en rytuig , en

eenige gebouwen by geboomte in een ruirn beval-

lig venebiet. Alles is verwonderlyk natuurlyk , en

[choon gepenfeeld •

. JAN W ~ NAN D S.

GefiofFeerd door A. VAN DE VELDE.

N.60. Paneel. Hoog !4.!, breed 19~ duirn.

Dit kabinetflukje , dar nlet minder ibevalllg is dan

he: voorgaande , vencont aan het cog een zecr aan-

ge ..
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genaam veldgezicht , met weiden, geboomte en een

kleinen zandheuvel ter rechter zyde, Op den voor.'

grondzlet men een boer een paar osfen , en eenige

fchaapen voor zieh heen dryven, Niet ver van daar

zit een vrouw met een mandje op den fcboot , en een

boerenjongen by haar, in her zand te .rusten. ln't

verfehlet zlet men nog een mannerje te paard , een

heerenhuis , dar door 't geboomte Ileekt , en eenig

gebergte, Dit ftukje Is me de van een overheer lyke

qualiteit , en van den geestigen A. VAN DE VELDll:

op het aardigst geûoffeerd,

HENDRIK MARTENSZ ZORG.

N.6r. Paneel. Hoog 20, breed 15 d'Ulm.

Een binnenvertrek, waarin zieh vertoont een def-

tig gekleed heer, zittende met het eene been over

't andere, en met eel~ groote ingefpannenheld van

aandacht op den citer te fpeelen ; terwyl hy zyn oog

flaat op het muzickboek 't welk by hem op den tafel

Jegt; deze is vaorzien van een porceleinen fehaal

met druiven en perfikken, wynkan, glas, ~z. Aan

zyn zyde zit een [ouge juffer , Ieunende met de elle-

hoog

fI/I'
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boog op den tafel , en bet hoofd op de hand rus.

tende, die met veel aandacht naar dit muziek fchynt

te luisteren. Op de~ voorgrond ligt een langhairige

patryshond , en onder de tafel een kat. Terwyl het

venrek met het verdere nodige bywerk geûoffeerd

iso Ter zyde ziet men over een balustrade een burg-

wal, lang. welke verfeheiden 'hui zen flaan ; en een

brug in 't verfehlet, Dit Iluk heeft een aangenaame

houdlng ; zynde het 'licht en bruin zeer wel in het

zelve waargenomen. Daarënboven doet de aange-

naamheid van her onderwerp , dit fluk VODr een der

fraaifle van dezen Meeûer erkennen.

O. N B E KEN D li: MEE STE R S.

N.6z. Een Corps de Garde met officieren. Men ziet in

"t mldden een gedeelte derzelven aan een tafel fpee-

Jen, Op den voorgrond leggen eenige harnasten en

andere krygsroerustingen. Zeer kenflig gefchilderd,

1648. Door C. M. H. V. Op Paneel.

N.63. Een Hollandsch landfchap, zynde een boschgezichr,

In 't midden: Ilaat een vrouwrje met een ezel by zieh;

en in 't verfehlet eenige beesrjes. Door J. D. W.

Op Dock.
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N.64. Een dito, met veel geboomte en boerenwooningen

geûoffeerd. Vooräan ziet men een .heer te paard ,

en ter zyde ,eenig hooi op een gemaaid land op roo-

ken flaande. Door denzelven , en van dczeifde hoogte

en breidte als '1 voorgaande,

N.6S. Verbeeldende Venus en Adonis in een bergachtlg

Landfchap by een boom. Cupide en eenlge [agthon-

den vertoonen zieh by dezelve. Ter zyde Zi~t men •

den wagen van Venus. Fraai van tekenlng , en zeer

I ûout en krachtig gefchilderd. Door J. v. P. Op Dock.

N.66. Een landfchapjè , waarin een ezel , fiaande by

een ûal of boeren fehnur. Op Paneel,

N.67. Een binnenhuis , waarin eenige vechtende boe.

rinnen, 't wellt een heer ter zyde Ilaat aan te zien,

Op Panee],

N.63. Een jongelîng in een Dis verbeeld, Ieunende

met den arm op een kunstboek , en houdende een
tekening in zyn hand. Op Dock.
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.'N.69. Een Itallaansch landfchap met hoog gebergte ,
- en een ri vier met verfcheidene vaartuigen in 't ver-

fehlet. OpPaneel.

N.70. 'Ren 'blnnenhuls , waarin een oud zielt man in

zyn ûoel by den haart slr, ter zyde van hem Ilaat

een tafel , en achter dezelve een vrouw, die een

kom met eeten aanbrengt, Op Dock.

N.7 I. Een ltaIiaansch landfchap , met zwaar gebeernte

en verfcheide beestjes geûoffeerd. In de manier van

GLAUBER. Op Do~k.
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